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Resumo 

Introdução: Estudos sugerem que, durante o envelhecimento reprodutivo feminino, 

as modificações hormonais sejam acompanhadas por alterações na composição 

corpórea, que se caracterizam, principalmente, pelo declínio da massa magra, 

aumento da massa gorda e modificação do padrão da distribuição de gordura 

corporal. Entretanto, existem poucos estudos que abordem essa relação, a qual 

ainda não é bem estabelecida na literatura. Objetivo: Avaliar relação entre o estágio 

menopausal e a composição corpórea em mulheres, nos diferentes estágios do 

envelhecimento reprodutivo feminino. Materiais e Métodos: Trata-se de um estudo 

transversal, onde foram coletados dados sócio-demográficos, histórico ginecológico, 

composição corpórea, dosagens bioquímicas e dados de qualidade de vida, em uma 

amostra de mulheres, entre 40 e 65 anos, do município de Parnamirim-RN. Para 

avaliar a relação entre as variáveis independentes e as variáveis desfechos da 

composição corpórea foram utilizados Test T, ANOVA, Qui-quadrado e Correlação 

de Pearson. Análises de regressão linear foram realizadas para analisar a relação 

entre o estágio menopausal e a composição corpórea. Resultados: Foram 

avaliadas 389 mulheres, com média de idade de 49,5 (±5,6) anos. Destas, 26,7% 

eram pré-menopausadas, 39,1% peri-menopausadas e 34,2% pós-menopausadas. 

Maiores valores da porcentagem de massa gorda (p=0,01) e circunferência de 

cintura (p=0,04), e menores valores de porcentagem de massa magra (p=0,04) 

foram observados, quando comparadas as mulheres da pré-menopausa com as do 

grupo da pós-menopausa. Além disso, em relação à porcentagem de massa gorda, 

houve diferença em relação às variáveis escolaridade (p=0,03) e atividade física 

(p=0,03). Quanto aos exames bioquímicos, foram observadas diferenças 

significativas entre os grupos do estágio menopausal, para os valores de Estradiol, 

Glicose, Colesterol e LDL, sendo p<0,01 para todos.  Após as análises de regressão 

linear múltipla, o estágio menopausal se manteve estatisticamente relacionado às 

variáveis de composição corpórea analisadas (p<0,001). Conclusões: Os dados 

apresentados, a partir da amostra deste estudo, são de fundamental importância 

para o aprimoramento do perfil do envelhecimento feminino, além de fornecer 

subsídios para o planejamento de ações de saúde voltadas para essa população.  

 

Palavras-chaves: envelhecimento, menopausa, composição corpórea. 
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Abstract 

Introduction: Studies suggest that during the female reproductive aging, hormonal 

changes are accompanied by changes in body composition, characterized mainly by 

lean mass decline, increased fat mass and change in the pattern of body fat 

distribution. However, there are few studies that approach this relationship, which is 

not well established in the literature. Objective: To evaluate the relationship between 

menopausal stage and body composition in women at different stages of the female 

reproductive aging. Materials and Methods: Cross-sectional study in which were 

collected socio-demographic data, gynecological history, body composition, 

biochemical and data at quality of life in a sample of women between 40 and 65 

years in the city of Parnamirim-RN. Results: To evaluate the relationship between 

independent variables and body composition variable outcomes were used T Test, 

ANOVA, chi-square and Pearson's Correlation. Linear regression analyzes were 

performed to examine the relationship between menopausal stage and body 

composition. Results: A total of 389 women with a mean age of 49.5 (± 5.6) years 

were evaluated. Of these, 26.7% were pre-menopausal, 39.1% peri-menopausal and 

34.2% postmenopausal. Higher values of body fat percentage (p = 0.01) and waist 

circumference (p = 0.04), and lower values of lean mass percentage (p = 0.04) were 

observed when compared to women of pre-menopause with the postmenopausal 

group. Furthermore, in relation to the percentage of fat mass, there were differences 

in relation to schooling (p = 0.03) and physical activity (p = 0.03). As for biochemical 

analysis, significant differences were observed between the menopausal stage 

groups for values of Estradiol, Glucose, Cholesterol and LDL, with p <0.01 for all. 

After the multiple linear regression analysis, the menopausal stage remained 

statistically related to body composition variables (p <0.001). Conclusions: The data 

presented from the sample are of fundamental importance for the improvement of 

female aging profile, beyond to provide support for the planning of health actions 

focused on this population. 

 

Keywords: aging, menopause, body composition. 
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2 

 

1.1 Envelhecimento Feminino 

 

Alterações demográficas consideráveis têm sido observadas na população 

mundial nas últimas décadas (World Health Organization - WHO, 2003). O Brasil, 

semelhante aos países desenvolvidos, está passando por um processo de 

envelhecimento populacional rápido e, em 2025, será o sexto país do mundo com o 

maior número de pessoas idosas (AZEVEDO et al., 2007; SANTOS et al., 2007). 

Fatores como a diminuição da taxa de mortalidade e fecundidade, os avanços 

tecnológicos, o controle sobre infecções e doenças, e a melhora nos níveis de 

qualidade de vida, têm contribuído para a longevidade das pessoas (CARVALHO & 

GARCIA, 2003). 

Envelhecer é um processo dinâmico e progressivo, no qual ocorrem 

modificações morfológicas, fisiológicas, bioquímicas e psicológicas (LUSTRI & 

MORELLI, 2004). As doenças e agravos crônicos não transmissíveis vêm ganhando 

destaque com o envelhecimento populacional, uma vez que tendem a se manifestar 

de maneira expressiva, trazendo resultados de saúde adversos para a população 

(PHILCO L et al., 2012). Com isso, são observadas taxas elevadas de dependência 

funcional nessa parcela da população, pois, tendo essa etapa como estágio final da 

vida, associa-se, ainda, à retirada da atividade econômica, níveis crescentes de 

morbidade e a perda da autonomia (SERASA, 2008).  

Assim, o processo de envelhecimento altera a vida dos indivíduos, as 

dinâmicas, as estruturas familiares e a sociedade, trazendo vulnerabilidades que são 

diferenciadas por idade, raça, regiões geográficas, bem como pelas capacidades 

básicas adquiridas ao longo da vida, pelo contexto social em que os indivíduos se 

inserem, e pelo gênero (BRASIL, 2005). 

No Brasil e no mundo, o envelhecimento populacional é marcado pela 

feminização, processo no qual as mulheres vêm atingindo uma maior longevidade 

em relação aos homens (CAMARANO, 2006). Segundo dados do IBGE (Instituto 

Brasileiro de Geografia e Estatística), em 2011, na faixa etária acima dos 40 anos, 

existiam 37,7 milhões de mulheres para 32,5 milhões de homens. Estima-se que, em 

meados do século, haja uma proporção de quase duas mulheres para cada homem 

entre os idosos (CARVALHO & WONG, 2008). Dessa forma, se faz necessário ter 



  

3 

 

em mente que os aspectos conceituais do envelhecimento diferem entre os gêneros 

(LIMA & BUENO, 2009). 

Há uma maior vulnerabilidade para os aspectos relacionados à saúde e seus 

determinantes nos indivíduos do sexo feminino. As mulheres vivem mais, porém 

convivem mais tempo com doenças e passam por um quadro maior de debilidade 

física (SANTOS, 2011). Com o envelhecimento, as mulheres se tornam mais 

vulneráveis às alterações fisiológicas e aos problemas de saúde, e também ao 

isolamento social e transtornos emocionais devido à aposentadoria, à viuvez, dentre 

outros fatores (LIMA & BUENO, 2009).  

A menopausa, marco biológico da vida da mulher, que sinaliza a passagem 

da fase reprodutiva para não-reprodutiva (FERREIRA et al., 2013; ELAVSKY & 

MCAULEY, 2009), parece estar associada à várias das condições de saúde 

apresentadas pelas mulheres, sendo relacionadas, principalmente, à queda de 

estradiol e à sintomatologia decorrente das alterações hormonais desse período (DE 

LORENZI et al., 2009). Há um período transicional, antes da ocorrência da 

menopausa, por volta da quarta década de vida, momento no qual se inicia o 

envelhecimento reprodutivo feminino (BURGER et al., 2007). 

A perda progressiva da função ovariana e a mudança hormonal inerente a 

esse processo conduzem a alterações e sintomas de caráter multiorgânicos que, a 

curto, médio ou longo prazo, interferem na qualidade de vida feminina, afetando a 

sua saúde física, mental, bem como a sua atividade cotidiana, ao nível laboral, 

relacional e afetivo (BLAKE, 2006; GRACIA & FREEMAN, 2006).  

Essas várias manifestações clínicas e suas gravidades variam entre as 

mulheres, resultando em uma interação de fatores biopsicossociais e culturais que 

irão determinar o impacto deste período de mudança na condição feminina (NAPPI 

& LACHOWSKY, 2009). Assim, a mulher de meia idade vive uma fase transicional, 

onde os sinais e sintomas de deficiência dos hormônios sexuais, em decorrência da 

menopausa, fundem-se com os problemas encontrados no envelhecimento feminino 

(HOSTMAN et al., 2012; LOBO, 2014). 
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1.2 Menopausa 

 

As mulheres vivenciam um evento fisiológico marcante na fase da meia-idade 

conhecido como menopausa. É um momento em que o eixo reprodutivo da mulher 

alcança o envelhecimento, enquanto os outros órgãos do corpo, geralmente estão 

saudáveis (BUTLER & SANTORO, 2011).  

A menopausa é definida como a cessação permanente da menstruação, 

resultante da perda da atividade folicular ovariana, e marca o fim da vida reprodutiva 

feminina natural. Ela é precedida por um período de irregularidade nos ciclos 

menstruais, que geralmente começa em torno dos 40 anos (BURGER et al., 2007) e 

é denominado climatério ou transição menopausal, terminando com o período 

menstrual final (MESSIER et al., 2011).  

Embora haja uma faixa etária mais comum de ocorrência, a menopausa não 

pode ser predita precisamente pela idade cronológica, pois esta varia bastante entre 

as mulheres (BUTLER & SANTORO, 2011). Várias denominações têm sido 

utilizadas para tentar definir os diferentes estágios reprodutivos da mulher. O 

“Stages of Reproductive Aging Workshop (STRAW)”, mostrado na figura 1, é um 

sistema de classificação dos estágios reprodutivos baseado no estadiamento clínico, 

e nomeia estas fases em: pré-menopausa (ou estágio reprodutivo), perimenopausa 

(transição menopausal) e pós-menopausa (SOULES et al., 2001; HARLOW et al., 

2012).  

De acordo com esta classificação, o período menstrual final, estágio 0, serve 

de base para os outros estágios. O intervalo reprodutivo inclui os estágios -5 a -3, 

sendo o estágio -5 logo após a menarca (sem regularidade no ciclo menstrual), o -4  

quando os ciclos são regulares e o -3, período reprodutivo terminal (ciclo menstrual 

regular com elevação do hormônio folículo estimulante – FSH).  

A transição menopausal começa quando a mulher apresenta uma alteração 

no intervalo entre os ciclos maior que 7 dias ou um período menstrual ausente. Esta 

transição é dividida nos estágios -2 que é a fase inicial (onde a ausência de ciclo 

mesntrual é intermitente e pouco frequente) e -1, a fase tardia (quando a mulher fica 

pelo menos 60 dias sem menstruar).  
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A pós-menopausa é dividida em 2 estágios: o inicial, +1, do período menstrual 

final até 5 anos, e o estágio tardio, +2, que se inicia a partir de 5 anos após o 

período menstrual final e continua até a morte (SOULES et al., 2001). 

 

Figura 1: Classificação STRAW (imagem adaptada de BUTLER & SANTORO, 2011). 

 

No estágio reprodutivo final os ciclos menstruais começam a ficar mais curtos, 

com aumento dos níveis de FSH (hormônio folículo estimulante) e da sua 

variabilidade (HARLOW et al., 2012).  

Durante a transição para a menopausa, a regularidade do ciclo menstrual é 

reduzida e ocorrem oscilações nos níveis de estradiol, podendo variar de 

indetectável, a níveis várias vezes superiores aos observados nos ciclos ovulatórios 

de mulheres mais jovens (HALE & BURGER, 2009). Na fase de transição 

menopausal, os níveis de FSH podem ficar elevados na mesma proporção de que o 

período pós-menopausa, bem como pode apresentar valores semelhantes aos dos 

primeiros anos reprodutivos, porém, no período transição menopausal final, o FSH 

atinge valores superiores a 25UI/L (HARLOW et al., 2012). 

Com a menopausa, há uma queda na apresentação de alguns hormônios 

sexuais (níveis de inibina A e estradiol), com consequente ausência de 

menstruação, levando ao estado de falência ovariana (HALE & BURGER, 2009). Há 

uma compensação pela elevação de FSH, porém, esta compensação não pode ser 

sustentada e o ovário se torna incapaz de produzir folículos funcionantes (BUTLER 
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& SANTORO, 2011). A elevação do FSH permite que os valores de estradiol se 

mantenham relativamente estáveis por algum período, porém estes começam a 

reduzir até atingirem valores mínimos na pós-menopausa (BURGER et al. 2013; 

HARLOW et al., 2012). O estradiol começa a declinar cerca de dois anos antes do 

período menstrual final, decrescendo mais rapidamente por volta deste período e 

atinge um platô dois anos mais tarde, juntamente com a estabilização dos valores de 

FSH (BURGER et al. 2013). 

A transição menopausal e o período pós-menopausa são marcadas por 

alterações fisiológicas e psicossociais (CHENG et al., 2009). Sintomatologia física e 

psicológica pode ocorrer, principalmente relacionadas a sintomas vasomotores 

(ELAVSKY & MCAULEY, 2009), destacando-se os fogachos, labilidade emocional, 

interferência no humor e sono, tendência à depressão e dificuldades cognitivas (DE 

LORENZI et al., 2009).  

Além das alterações no sistema reprodutivo, a menopausa vem sendo 

associada a mudanças em outros sistemas do corpo, como por exemplo, alterações 

na composição corpórea da mulher (BUONANI et al., 2013). Tais alterações irão 

influenciar o envelhecimento feminino e interferir na qualidade de vida dessas 

mulheres (DE LORENZI et al., 2009). 

 

 

1.3 Alterações na Composição Corpórea com o Envelhecimento Reprodutivo  

 

Durante a transição menopausal e a menopausa ocorrem alterações 

hormonais que são devidas aos poucos folículos ovarianos funcionantes (ALMEIDA 

& GREGUOL, 2013). Evidências sugerem que as mudanças no estado hormonal, 

especialmente a diminuição do estradiol, levam a um aumento da massa gorda, com 

modificação do padrão da sua distribuição, declínio da massa magra e de massa 

óssea (SOWERS et al., 2007; BEA et al., 2011; VILAÇA et al., 2012), contribuindo, 

direta ou indiretamente, para um quadro de diminuição da funcionalidade 

(DOHERTY, 2003).  

A avaliação da composição corpórea tem recebido atenção crescente devido 

ao papel dos componentes corporais na saúde humana (CERCATO et al., 2004). 

Adicionalmente é fator primário determinante de saúde e de fundamental 
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importância para prever o risco de mortalidade (KYLE et al., 2003). As variações nos 

valores da composição corpórea, durante o processo de envelhecimento, estão 

relacionadas ao incremento da mortalidade por doenças cardiovasculares, diabetes, 

câncer, doenças respiratórias e infecciosas (MATSUDO, 2002) e essas mudanças 

são mais marcantes nas mulheres de meia idade (WACHHOLZ et al., 2011).  

Estudos com diferentes metodologias vêm sendo desenvolvidos, a fim de 

analisar melhor essas alterações e suas implicações em mulheres de meia idade. 

Estes estudos abordam medidas antropométricas como índice de massa corpórea 

(IMC), circunferência de cintura (CC), relação cintura-quadril (RCQ), e além destas, 

porcentagens de massa magra, massa gorda e massa óssea também tem sido 

avaliadas (TOTH et al., 2000; ALMEIDA & GREGUOL, 2013; SOWERS et al., 2007; 

BUONANI et al., 2013). 

Particularmente, quanto ao sistema músculo esquelético, está bem 

estabelecido que, com o avanço da idade, ocorre um declínio de massa muscular, e 

este, por sua vez está intimamente relacionado à diminuição de força muscular 

(MALTAIS et al., 2009). Após a ocorrência da menopausa que, geralmente, se dá 

em torno dos 50 anos (GREEVES et al., 1999), os estudos de Walsh et al. (2006) e 

Rolland et al. (2007) sugerem que há um declínio da massa muscular ou massa 

magra de 1% e 0,6% ao ano, respectivamente. Almeida & Greguol (2013) sugerem 

que a massa magra diminua 2,5%, por década.  

Em estudo realizado por Jubrias et al. (1997), as mulheres na pós-menopausa 

apresentaram uma menor quantidade de massa magra, além de terem o dobro da 

quantidade de gordura intramuscular, quando comparadas a mulheres mais jovens. 

Segundo Cipriani et al. (2012), estas alterações musculares não ocorrem de maneira 

linear, nem na mesma proporção e idade entre homens e mulheres, sendo maior 

nas mulheres, o que sugere a relação entre essas alterações musculoesqueléticas e 

a menopausa.  

De maneira similar, a queda dos hormônios sexuais femininos tem um efeito 

negativo sobre o metabolismo das gorduras, favorecendo o aumento da massa 

gorda e o depósito dessa gordura centralmente (SOWERS et al., 2007), muitas 

vezes ocasionando o sobrepeso (IWAO et al., 2000).  É sugerido que a massa gorda 

sofra um aumento de 5 a 10%, por década, após a menopausa, e que mulheres na 
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pós-menopausa tenham 20% a mais de massa gorda do que mulheres pré-

menopausa (ALMEIDA & GREGUOL, 2013). 

A adiposidade é um fator de risco bem estabelecido para piores resultados 

em saúde, uma vez que a massa gorda não é apenas uma unidade de 

armazenamento passivo para a gordura, mas um contribuinte ativo para alterações 

nos perfis metabólicos que afetam a saúde (CALLE et al 2003; SOWERS et al., 

2007; HARTZ et al, 2012).  

A localização abdominal de gordura, particularmente, tem grande impacto 

sobre as doenças cardiovasculares, por se associar com grande frequência a 

condições como dislipidemias, hipertensão arterial, resistência à insulina e diabetes, 

favorecendo a ocorrência de eventos cardiovasculares (HERMSDORFF & 

MONTEIRO, 2004. SANDEEP et al., 2010). Mesmo que um indivíduo não apresente 

excesso de peso, a gordura abdominal é um importante fator de risco para essas 

condições (SANDEEP et al., 2010; ROMERO-CORRAL et al., 2010). 

A adiposidade corporal pode ser comumente medida pelo índice de massa 

corpórea (IMC), que é o peso (em quilogramas) dividido pela altura ao quadrado (em 

metros) (CALLE et al., 2003) e a distribuiçao dessa gordura corporal pela relação 

cintura-quadril (RCQ) (LAPICE et al., 2009). Após a introdução da RCQ, a 

circunferência da cintura (CC) passou a ser utilizada como medida de adiposidade 

abdominal, por fornecer melhor informação que o IMC e RCQ, medindo por si só a 

adiposidade e a distribuição de gordura corporal (HARTZ et al, 2012). Em estudo 

realizado por Tarastchuk et al. (2008) e Farzad et al. (2012), as medidas da CC 

foram superiores ao IMC para identificar adiposidade visceral, desordens 

metabólicas e fatores de risco cardiovasculares. 

Além dos fatores hormonais, envolvidos no processo de alterações de 

composição corporal, outros fatores relacionados ao período do climatério também 

estão envolvidos. A The North American Menopause Society (NAMS) afirma que, no 

envelhecimento feminino, o estilo de vida e os fatores comportamentais, tais como a 

falta de exercício e aumento do consumo de alimentos, também estão intimamente 

ligados ao ganho de peso e diminuição da funcionalidade, que ocorrem com a 

menopausa (BACHMANN & DANSPECKGRUBER, 2012).  

Assim, as alterações na composição corporal, incluindo o declínio de massa 

magra e aumento na gordura corporal, expõem as mulheres a um maior risco de 
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síndromes geriátricas, como a sarcopenia e obesidade sarcopênica (MARINI et al., 

2012), além de aumentar os riscos cardiovasculares e metabólicos (CHUNG et al., 

2013).  

Nos músculos envelhecidos há uma perda de unidades motoras (NARICI & 

MAFFULLI, 2010), e também parecer haver atrofia das fibras musculares, resultando 

em perda de força muscular e energia (HAEHLING et al., 2012). Outra alteração 

morfológica do músculo esquelético com o envelhecimento é a infiltração de lipídeos 

no tecido muscular, aumentando a quantidade de tecido não contrátil (NARICI & 

MAFFULLI, 2010).  

Portanto, no envelhecimento feminino, não há apenas uma diminuição da 

massa muscular, mas também modificações na função muscular, levando a um 

declínio funcional que prejudica o desempenho físico dessas mulheres (HUNTER et 

al., 2011; DODDS & SAYER, 2014).   

As alterações da composição corporal devem ser investigadas para a melhor 

compreensão do processo de envelhecimento feminino. A relação com o estágio 

menopausal ainda não é bem estabelecida na literatura, tendo em vista a presença 

de alguns estudos em mulheres de meia idade, de diferentes estágios menopausais, 

que não encontraram diferenças na porcentagem de gordura corporal 

(TREÂMOLLIERES et al., 1996; TCHERNOF & POEHLMAN, 1998; KONTOGIANNI 

et al., 2005) e nem diferenças na massa muscular (TOTH et al., 2000; 

KONTOGIANNI et al., 2005). 

Desta forma, embora vários estudos tenham sugerido a relação entre fatores 

relacionados à menopausa e as alterações de composição corporal, faz-se 

necessário pesquisar se estas relações são independentes de outras possíveis 

variáveis de confundimento, uma vez que há uma carência na literatura de estudos 

específicos sobre esta temática, particularmente na população brasileira. 
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2 JUSTIFICATIVA 
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Entender o processo de envelhecimento e suas consequências tem sido uma 

preocupação crescente no meio científico, haja vista a representatividade, cada vez 

maior, da população idosa em todo o mundo.  

O envelhecimento é um processo gradativo e assunto multifatorial e dinâmico, 

envolvendo aspectos sociais, biológicos, genéticos, psicológicos e culturais. Está 

associado a alterações complexas, nos mais diversos sistemas do corpo humano e 

no ambiente onde os idosos se inserem, tornando imprescindível a elaboração de 

políticas públicas que visem melhorar a qualidade de vida e, principalmente, diminuir 

os índices de morbimortalidade dessa parcela da população.  

Segundo dados do IBGE, as mulheres estão alcançando idades mais 

avançadas e, em 2011, a expectativa de vida delas superou, em torno de sete anos, 

a dos homens. Há uma grande complexidade no envelhecimento, especialmente 

para o gênero feminino, devido às particularidades fisiológicas e sociais que 

permeiam este grupo. As mulheres, apesar de estarem vivendo mais, apresentam 

piores resultados de saúde, que começam a surgir em idade mais precoce que nos 

homens, por volta do período da menopausa. Este evento marcante na vida das 

mulheres vem sendo reconhecido como mais do que apenas o encerramento da 

vida reprodutiva feminina, mas um fato importante que afeta o processo de 

envelhecimento. 

Tem sido sugerido na literatura mundial que a menopausa é caracterizada por 

importantes alterações na composição corpórea e que estas parecem ter um efeito 

considerável sobre a qualidade de vida e funcionalidade na vida das mulheres. 

Há uma escassez de estudos que abordem essa temática, sendo assim, se 

torna indispensável construir um melhor conhecimento sobre as interações entre 

alterações hormonais e composição corpórea. Esse conhecimento irá viabilizar 

estratégias preventivas, reduzindo os prejuízos funcionais a essa população e 

promovendo, ao envelhecimento feminino, um incremento no nível de saúde e 

qualidade de vida. 

Pesquisas que elucidem melhor as transformações durante esta etapa da vida 

da mulher serão de grande valia para a Fisioterapia, uma vez que alterações nas 

massas corporais podem levar à diminuição de força e funcionalidade, servindo 

como uma importante via para o tratamento e prevenção nessa grande área da 

saúde, a fim de manter a integridade dos diversos sistemas envolvidos. 
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3 OBJETIVOS 
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3.1 Geral  

 

 Comparar as mulheres em diferentes estágios menopausais, em relação à 

composição corpórea (percentual de massa gorda, percentual de massa 

magra e circunferência de cintura). 

 

 

3.2 Específicos  

 

 Caracterizar a população investigada de acordo com os estágios 

menopausais; 

 Comparar e analisar a composição corpórea entre as mulheres dos diferentes 

estágios menopausais; 

 Comparar os exames bioquímicos e indicadores de qualidade de vida de 

acordo com os estágios menopausais; 

 Analisar a relação da composição corpórea com a qualidade de vida e com as 

variáveis bioquímicas das mulheres. 
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4  MATERIAS E MÉTODOS 
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4.1  Caracterização da pesquisa  

 

Trata-se de um estudo observacional analítico, de caráter transversal, que 

objetiva avaliar relação entre o estágio menopausal e a composição corpórea em 

mulheres nos diferentes estágios do envelhecimento reprodutivo feminino. 

 

 

4.2  Local da pesquisa  

 

Esta pesquisa foi realizada no Núcleo Integrado de Ensino, Pesquisa, 

Extensão e Ação Comunitária da Universidade Potiguar (NIPEC/UnP), localizado no 

município de Parnamirim/RN. 

 

 

4.3  População e Amostra 

 

A população foi constituída pelas mulheres residentes no município de 

Parnamirim, que possuíam entre 40 e 65 anos. A amostra foi formada por 

conveniência, após a divulgação do projeto nas unidades de saúde da cidade, e foi 

formada inicialmente por 500 mulheres. Porém, após a aplicabilidade dos critérios de 

inclusão e exclusão abaixo descritos, para este estudo, a amostra final foi de 389 

mulheres. 

 

 

4.4  Critérios de Inclusão e Exclusão  

 

Os critérios de inclusão para o estudo foram: mulheres com idade entre 40 e 

65 anos, que não tivessem realizado ooforectomia bilateral, sem alterações 

hipofisárias ou tireoideanas, não fumantes e que aceitassem participar do estudo. 

Além disso, as mulheres não podiam apresentar doenças neurológicas e 

degenerativas como Parkinson, acidente vascular encefálico (AVE), doenças 

degenerativas medulares, fratura nos membros, nem processos dolorosos, definidas 
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por auto-relato, nem qualquer outra condição que pudesse comprometer a 

mensuração dos dados.  

Para o presente estudo, foram excluídas, ainda, as mulheres com 

histerectomia (n=93), tendo em vista que o objetivo do trabalho foi verificar as 

alterações decorrentes da menopausa natural, mulheres que não foram capazes de 

descrever o padrão de sua menstruação com acurácia (n= 15), e as mulheres que 

não completaram a avaliação (n=3), resultando num total de 389 mulheres. 

 

 

4.5  Lista das Variáveis  

 

Quadro 01: Lista das variáveis independentes 

Nome Descrição 
Tipo 

Idade Idade da voluntária em anos 
Quantitativa 

contínua 

Peso 
Medida padronizada do peso, em 

quilogramas (Kg) 

Quantitativa 

contínua 

Altura 
Medida padronizada da altura, em 

metros (m) 

Quantitativa 

contínua 

Escolaridade 

Avaliada pelo histórico escolar: 

Menor que o ensino fundamental (até sete 

anos), entre fundamental e médio (mais de 

sete anos e menos de 11 anos) e ensino 

médio ou mais (11 anos e mais) 

Categórica 

ordinal 

Estado civil União estável: sim ou não 
Categórica 

nominal 

Renda Familiar < 3 SM e 3 SM ou mais 
Categórica 

ordinal 

Hipertensão 

Sim ou Não. 

Hipertensão era considerada se a pressão 

arterial sistólica fosse ≥ a 140 e/ou a pressão 

arterial diastólica fosse ≥ a 90 

Categórica 

Nominal 
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Estágio 

menopausal 

 

Avaliado pelo histórico menstrual 

Classificados em: pré-menopausa (ciclos 

menstruais regulares), perimenopausa 

(irregularidades dos ciclos superior a 7 dias de 

atraso até 1 ano de amenorreia), pós-

menopausa (ausência de ciclos menstruais há 

mais de 1 ano) 

Categórica 

ordinal 

Número de 

partos 

Quantidade de partos até o presente 

momento  

Quantitativa 

contínua 

Exames 

bioquímicos 

Glicose, Colesterol Total, HDL, LDL, 

Triglicerídeos, Estradiol 

Quantitativa 

contínua 

 

Caminhada por 

semana 

<90 min/sem 

90 min ou mais 

Categórica 

ordinal 

Tempo sentada 

por dia 
<4h, 4h ou mais 

Categórica 

ordinal 

Prática de 

atividade física 

regular 

Sim ou não 
Categórica 

nominal 

Qualidade de 

Vida 

Avaliado por meio do questionário 

qualidade de vida Utian Quality of Life (versão 

adaptada e Traduzida) 

Quantitativa 

contínua 

 

Quadro 02: Lista das variáveis dependentes 

Nome Descrição 
Tipo 

Composição 

corpórea 

 % massa gorda e massa magra (avaliadas 

por meio de bioimpedância) 

 Circunferência da cintura  

 

Quantitativa 

contínua 
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4.6  Instrumentos 

 

 Para a medida de peso, foi utilizada uma balança digital da marca Wiso®, 

W903 e a altura foi medida através de um estadiômetro, da marca Welmy®. Para 

medidas de circunferência da cintura e quadril, foram utilizadas fitas métricas de 

"fibre glass" com divisões de 1 mm. 

 A pressão arterial foi mensurada por um monitor de pressão arterial 

automático de braço, Omron®, validado clinicamente pela BHS (British Hypertension 

Society) e a AAMI (Association for the Advancement of Medical Instrumentation). 

 Foi utilizado o Utian Quality of Life Scale (UQOL) (Anexo 01), traduzido e 

adaptado para população brasileira, por ser uma ferramenta satisfatória para uso na 

prática clínica, principalmente pela fácil aplicabilidade (GALVÃO, 2007). A utilidade 

desse questionário tem sido evidenciada em pesquisas, demonstrando ser um 

instrumento completo e específico para avaliação da qualidade de vida em mulheres 

climatéricas de diferentes culturas (UTIAN et al., 2002).  

Esse questionário é prático, de fácil entendimento, rápida aplicação e de 

pontuação simples. Contém 23 perguntas que compreendem quatro domínios 

distintos da qualidade de vida: ocupacional, saúde, sexual e emocional. Cada 

pergunta do UQOL é respondida através de uma escala, em que as possibilidades 

de resposta variam de 1 (muito falso) a 5 (muito verdadeiro). Para cálculo dos 

escores, as frases formuladas em sentido negativo devem ser invertidas em suas 

marcações, de forma que o 5 (muito verdadeiro) seja computado como 1 (muito 

falso). A partir das respostas conferidas, é computado um escore final (GALVÃO, 

2007). 

  A avaliação da composição corpórea foi realizada pela análise de 

bioimpedância elétrica, por meio de analisador portátil de massa corporal InBody 

R20, da marca Biospace®. Este aparelho utiliza oito eletrodos, dois em cada um dos 

pés e dois em cada mão, e realiza medições de bioimpedância em duas frequências, 

20 kHz e 100kHz, através de uma corrente aplicada de 250 microA. A Impedância 

corporal total foi então calculada pelo somatório dos valores da impedância 

segmentar. A composição corpórea foi automaticamente calculada baseada nas 

equações de predição do fabricante do equipamento, que fornece dados sobre a 

massa de água corporal total, massa livre de gordura (massa magra) e massa de 
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gordura corporal (DEMURA et al., 2004). Para cálculo dos valores percentuais, 

foram divididos os valores de massa magra e massa gorda pelo peso corporal total, 

e os resultados multiplicados por 100. A avaliação de bioimpedância se correlaciona 

bem com as predições feitas por meio de Ressonância Nuclear Magnética (CRUZ-

JENTOFT et al., 2010) e com a absortometria radiológica de dupla energia (DEXA) 

(RECH et al., 2010), sendo portanto uma alternativa confiável de avaliação da 

composição corpórea. 

  

 

4.7  Procedimentos  

 

As mulheres foram avaliadas no NIPEC/UnP, em dia e horário previamente 

agendado, onde foi realizada a coleta de dados, seguindo os procedimentos 

descritos abaixo. 

 

 

4.7.1 Avaliação Clínica e Dados Antropométricos 

  

As participantes foram avaliadas por meio de um questionário planejado e 

padronizado (Apêndice 01). Esse questionário continha os aspectos relacionados 

aos dados sociodemográficos, hábitos de vida, histórico ginecológico e os dados 

sobre os padrões mentruais. Todas as mulheres foram avaliadas por entrevistadores 

treinados, utilizandos os procedimentos descritos abaixo. 

O estágio menopausal foi determinado utilizando os estágios de classificação 

do STRAW (BUTLER & SANTORO 2011), sendo classificadas em três grupos de 

acordo com padrão de auto-relato da menstruação: pré-menopausa (menstruações 

regulares), perimenopausa (menstruação irregular, com diferenças na duração do 

ciclo ao longo de sete dias ou amenorréia até um ano) ou pós-menopausa (ausência 

de menstruação por mais de um ano). 

A renda familiar foi categorizada, usando como referência o salário mínimo 

brasileiro (SM), que é definida como a menor remuneração que os empregadores 

podem legalmente pagar aos trabalhadores. Teoricamente, esse salário mínimo 

deve ser capaz de suprir as necessidades normais de alimentação, habitação, 
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vestuário, higiene e transporte para uma família. No momento da entrevista, o SM foi 

fixado em um valor de R$ 678,00. De acordo com a Estatística e Estudos 

Socioeconômicos Departamento do Brasil (BRASIL, 2014), o salário mínimo 

suficiente para cobrir as necessidades básicas no momento da entrevista deve ser 

quatro vezes o valor estabelecido pelo governo brasileiro. Desde que mais da 

metade da amostra do estudo apresentou renda familiar abaixo de 3SM, a renda 

familiar foi dicotomizada da seguinte maneira, menor que 3SM e 3SM ou mais.  

A educação foi avaliada como anos de escolaridade e, então, categorizada 

como: menos do que o ensino fundamental (até sete anos), entre fundamental e 

médio (mais de sete anos e menos de 11 anos) e médio ou mais (11 anos e mais).  

A caminhada por semana foi definida a partir do auto-relato e usado como um 

indicador do nível de atividade física. As mulheres foram instruídas a relatar quantos 

dias, e por quanto tempo por dia, elas caminharam por mais de 10 minutos sem 

parar, durante a última semana. A variável caminhada foi dicotomizada em menos 

de 90 min/semana e 90 min/semana ou mais. Para avaliar nível de sedentarismo foi 

utilizada a variável tempo sentada por dia. As mulheres foram solicitadas a informar 

quanto tempo em um dia normal eles ficavam sentadas, e a variável foi dicotomizada 

em 4 h/dia ou menos, e mais do que 4 h/dia (GOMEZ-CABELLO et al., 2012).  

Para avaliação da história reprodutiva, foi registrado o número de partos que 

as mulheres tiveram durante a vida até o presente momento.  

E, por fim, a pressão arterial foi mensurada e, após o cálculo da média de três 

medidas, a mulher foi classificada como hipertensa se a pressão sistólica média foi 

de 140 mmHg ou mais e/ou a pressão diastólica de 90 mmHg ou mais 

(WHITWORTH, 2003).  

 

 

4.7.2 Dosagem hormonal e bioquímica sanguínea  

 

A dosagem do hormônio sexual estradiol, bem como dos parâmetros 

bioquímicos (glicemia, colesterol total, LDL, HDL e triglicerídeos) foram feitas após 

coleta sanguínea, por profissionais de enfermagem capacitados. As mulheres foram 

orientadas a comparecerem ao Hospital Maternidade Divino Amor (Parnamirim/RN), 

em dia e horário previamente agendados para a coleta, após jejum noturno de 12h. 
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Após a coleta, o sangue foi encaminhado para análise, por profissionais bioquímicos 

deste hospital e os resultados registrados na ficha de avaliação.  

 

 

4.7.3 Avaliação da Qualidade de Vida 

 

Para análise da qualidade de vida, foi aplicado o UQOL, traduzido e adaptado 

para aplicabilidade no Brasil, apresentando alta reprodutibilidade e validade. A partir 

das respostas conferidas são computados os escores totais e dos domínios, e 

quanto maior o escore final obtido, melhor a qualidade de vida dessa mulher 

(GALVÃO, 2007).  

 

 

4.7.4 Avaliação da Composição Corpórea 

 

Para avaliação da composição corpórea, realizada pela análise da 

bioimpedância elétrica, a voluntária recebeu algumas orientações, como vestir 

roupas leves, não ter se alimentado ou se exercitado, pelo menos 2 horas antes, e ir 

ao banheiro para o esvaziamento da bexiga, antes da realização do teste (DEMURA 

et al., 2004). As mulheres foram posicionadas sobre os eletrodos para os pés, na 

superfície da balança digital que compõe o aparelho, e seguraram pelas mãos os 

demais eletrodos, que são acoplados a uma barra. Durante o teste, que tem duração 

de, em média 40 segundos a 1 minuto, a voluntária permaneceu na mesma postura 

(ereta), sem movimentos excessivos e foi orientada a não conversar. Os dados 

relacionados à porcentagem de massa magra e porcentagem de gordura corporal 

foram registrados para análise. 

 

 

4.8  Análise Estatística  

 

      Utilizou-se o programa Statistical Package for Social Science (SPSS) para o 

Windows versão 20, para análise dos dados. A normalidade dos dados foi verificada 

através do teste de Kolmogorov-Smirnov. Foi utilizada a estatística descritiva por 
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meio das medidas de tendência central (média aritmética) e de dispersão (desvio 

padrão) para variáveis quantitativas e frequências absolutas e relativas para as 

variáveis categóricas, sumarizadas de acordo com o status menopausal.  

  Para avaliar a relação entre as variáveis independentes e as variáveis 

desfechos da composição corpórea, foram feitas as seguintes análises: ANOVA para 

comparar médias de variáveis quantitativas entre os diferentes estágios, e qui-

quadrado para verificar a presença de associação entre o estágio menopausal e as 

variáveis categóricas; correlação de Pearson entre variáveis independentes 

quantitativas e os valores de composição corpórea (porcentagem de gordura, de 

massa magra e circunferência de cintura) e anova ou teste t de student para 

comparar as médias dos valores de composição corpórea entre as variáveis 

categóricas.  

Em seguida, foi realizada análise de regressão linear múltipla, tendo as 

variáveis de composição corporal como dependentes. A relação entre a composição 

corporal e os estágios menopausais foram ajustados pelas demais variáveis 

independentes, que apresentaram p<0,10 na estatística bivariada, permanecendo 

nos modelos finais apenas as variáveis com significância estatística. 

 Em todos os testes foi utilizado um nível de significância ou p valor < 0,05 e 

intervalos de confiança de 95%. 

 

 

4.9  Aspectos Éticos 

 

O presente estudo foi aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa da 

Universidade Federal do Rio Grande do Norte, com parecer n.387.737 (Anexo 02) e 

todas as voluntárias assinaram o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido 

(TCLE) (Apêndice 02), estando de acordo com a resolução 466/12 do Conselho 

Nacional de Saúde. 
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5 RESULTADOS 
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Um total de 389 mulheres, com média de idade de 49,5 (±5,6) anos foram 

avaliadas. Destas, 26,7% (104) eram pré-menopausadas, 39,1% (152) peri-

menopausadas e 34,2% (133) pós-menopausadas. Na tabela 01 constam os dados 

de caracterização da amostra, sumarizados de acordo com os estágios 

menopausais, bem como para a amostra total. A maior parte das mulheres 

apresentou renda familiar menor que três salários mínimos, e na variável 

escolaridade, a maioria estudou entre ensino fundamental e médio. 

A amostra apresentou 17,5% mulheres que foram classificadas como 

hipertensas. Quanto aos hábitos de vida, a maioria das mulheres caminhava menos 

de 90 minutos/semana (54%), passava menos que 4h/dia sentadas (63,8%) e não 

praticava atividade física (74,8%).  

As variáveis: idade, escolaridade e número de partos, foram 

significativamente diferentes entre os grupos (p<0,01). Quanto aos exames 

bioquímicos, foram observadas diferenças significativas entre os grupos pré-

menopausa e pós-menopausa, respectivamente, para os valores de Estradiol, 

Glicose, Colesterol e LDL (p<0,01).  

 A tabela 02 apresenta as médias dos resultados das variáveis dependentes 

do estudo entre as categorias das variáveis independentes. Houve significância 

estatística de todas as variáveis dependentes quando testadas em relação ao 

estágio menopausal (p<0,05). Esses dados mostram que houve um aumento da 

porcentagem de massa gorda (%MG) e dos valores de circunferência de cintura 

(CC), e uma diminuição da porcentagem de massa magra (%MM), quando 

comparadas as mulheres da pré-menopausa com as do grupo da pós-menopausa.   

Além disso, houve diferença entre os estágios menopausais para a 

escolaridade e atividade física em relação à %MG (p=0,03 para ambas as variáveis). 

A média da %MG foi maior no grupo de mulheres que estudaram até o ensino 

fundamental, comparada às que estudaram entre o ensino fundamental e médio, e 

menor no grupo que praticava atividade física. 

Os resultados das correlações das variáveis dependentes com as variáveis 

quantitativas independentes do estudo estão descritos na tabela 03. Correlações 

fracas e positivas de %MG e CC foram observadas com as seguintes variáveis: 

glicose, colesterol e triglicerídeos, além de correlações fracas e negativas com 
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UQOL total e UQOL Saúde (p<0,05). Também houve correlação fraca e positiva do 

LDL apenas com a %MG (p=0,02).  

Em relação à %MM, foram observadas correlações fracas e negativas com as 

seguintes variáveis: glicose, colesterol e triglicerídeos; e também correlação fraca e 

positiva com UQOL saúde (p=0,01). 

 Após as análises de regressão múltipla linear (Tabelas 04, 05 e 06), o estágio 

menopausal se manteve estatisticamente relacionado a todas as variáveis da 

composição corpórea presentes no estudo. 

Em relação ao desfecho %MG e CC, foram observados gradientes entre os 

estágios da menopausa. Essas medidas de composição corpórea se apresentaram 

de forma crescente entre os grupos, partindo dos menores valores no grupo pré-

menopausa, seguidos na perimenopausa e com os maiores valores no período da 

pós-menopausa. E em relação ao desfecho %MM, houve relação inversa às 

descritas anteriormente, com os menores valores se concentrando na pós-

menopausa. A diferença estatística esteve presente entre os grupos pré e pós-

menopausa, não havendo diferenças destes grupos em relação à perimenopausa.  

 Além do estágio menopausal se relacionar com as medidas de composição 

corpórea, permaneceram relacionadas a essas medidas, após as análises de 

regressão linear, as seguintes variáveis: UQOL total com a %MG e CC, os 

triglicerídeos com a %MG e a escolaridade com a porcentagem de massa magra. 
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TABELA 01: Caracterização da Amostra. Parnamirim, 2014. 

      Pré Menopausa Perimenopausa Pós Menopausa Total p  
VARIÁVEIS 

  
N=104 N=152 N=133 

  
Idade       44,63 ± 3,35 48,43 ±3,38 54,47± 5,24 49,48 ± (5,6) 0,01 
União Estável   

  
  

  
  

  
      

0,75 Sim      74 (71,2%) 113 (74,3%) 94 (70,7%) 281 (72,2%) 
Não                                                  30 (28,8%) 39 (25,7%) 39 (29,3%) 108 (27,8%) 
Escolaridade               

Até Ensino Fundamental   34 (32,7%)   57 (37,5%)   67 (50,4%) 158 (40,6%)   
Entre Fundamental e Médio 59 (56,7%)   60 (39,5%)   48 (36,1%) 167 (42,9%) 0,01 
Ensino Médio ou mais 11 (10,6%)   35 (39,1%)   18 (13,5%) 64 (16,5%)   
Renda Familiar               
<3SM       71 (68,3%)   111 (73%)   89 (66,9%) 271 (69,7%) 0,5 
≥3SM       33 (31,7%)   41 (27%)   44 (33,1%) 118 (30,3%)   
Atividade Física               
Sim       23 (22,1%)   34 (22,4%)   41 (30,8%) 98 (25,2%) 0,18 
Não       81 (77,9%)   118 (77,6%)   92 (69,2%) 291 (74,8%)   
Caminhada/semana           

 
  

<90 minutos 61 (58,7%)   75 (49,3%)   74 (55,6%) 210 (54,0%) 0,3 
≥90 minutos 43 (41,3%)   77 (50,7%)   69 (44,4%) 179 (46,0%)   
Tempo Sentada/dia       

  
  

<4h       65 (62,5%)   94 (61,8%)   89 (66,9%) 248 (63,8%) 0,64 
≥4h       39 (37,5%)   58 (38,2%)   44 (33,1%) 141 (36,2%)   
Hipertensão               
Sim       15 (14,4%)   26 (17,1%)   27 (20,3%) 68 (17,5%) 0,49 
Não       89 (85,6%)   126 (82,9%)   106 (79,7%) 321 (82,5%)   
Número de Partos 2,30 ± 1,33   2,61 ±1,37   3,20 ± 1,88 2,73 ± 1,59 0,01 
Estradiol     140,23 ± 128,23   56,29 ± 66,35   21,59 ± 25,63 63,99 ± 89,12 0,01 
Glicose       95,42 ± 10,15   99,50 ± 26,86   101,37 ± 28,30 101,37 ± 28,30 0,01 
Colesterol 189,78 ± 38,75   211,43 ± 44,94   216,24 ± 44,12 207,75 ± 44,34 0,01 
HDL       46,78 ± 10,57   51,56 ± 34,89   50,93 ± 32,29 50,19 ± 32,29 0,55 
LDL       126,60 ± 33,89   142,13 ± 43,49   144,11± 39,73 139,09 ± 40,53 0,01 
Triglicerídeos 145,52 ± 80,18    180,13± 231,48    164,44 ± 101,88  163,13 ± 164,01 0,31 

 SM: Salário Mínimo – HDL: High Density Lipoproteins (Lipoproteínas de alta densidade) – LDL: Low Density Lipoproteins (Lipoproteínas de baixa densidade) 
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TABELA 02: Comparação das variáveis de composição corpórea com as 
variáveis categóricas independentes do estudo. Parnamirim, 2014. 

 

 
MG: Massa Gorda –  MM: Massa Magra – CC: Circunferência da Cintura   
g: gramas – cm: centímetros 
p: p valor 
a: %MG maior na pós-menopausa em comparação com pré-menopausa  
b: %MG maior no grupo de mulheres que estudaram até Ensino Fundamental comparado com as que estudaram 
entre ensino fundamental e médio  
c: %MG menor no grupo que praticava atividade física 
d: %MM menor na pré-menopausa em comparação com a pós-menopausa  
e: CC maior na pós-menopausa em comparação com a pré-menopausa 
 
 
 
 
 
 
 

         %MG (g)       %MM (g)       CC (cm) 

N total   41,03± 6,22     58,82± 6,37    95,28± 10,51  
 VARIÁVEIS           

Status Menopausal      

Pré Menopausa 39,41± 6,08   60,14±6,74   93,07± 9,33   

Perimenopausa 41,43± 6,06   58,51± 6,10   95,94± 9,81   

Pós Menopausa 41,81± 6,32   58,15± 6,27   96,25± 11,93   

p    0,01a   0,04d   0,04e   

União estável 
 

          

Sim   41,36± 6,11   58,46± 6,31   95,88± 10,65   

Não   40,15± 6,45   59,75± 6,44   93,74± 10,65   

P   0,09   0,07   0,07   

Escolaridade 
 

          

Até Ensino Fundamental           42,01± 5,93   57,90± 5,93   96,13± 10,01   

Entre Fundamental e Médio 40.42± 6,13   59,34± 6,50   94,60±10,55   

Ensino Médio ou mais 40,18± 6,88   59,73± 6.87   94,95±11,61   

p    0,03b   0,59   0,41   

Renda Familiar 
 

          

<3SM   40,95± 6,26   58,97± 6,27   95,21± 10,94   

≥3SM   41,19± 6,16   58,47± 6,59   95,31± 10,35   

p    0,72   0,47   0,94   

Atividade Física 
 

  
 

      

Sim   39,86± 5,62   59,74± 6,26   95,79± 10,78   

Não   41,42± 6,37   58,50± 6,38   93,76± 9,56   

p    0,03c   0,09   0,11   

Caminhada/semana 
 

          

<90 minutos 41,46± 5,80   58,48± 5,82   95,50± 10,36   

≥90 minutos 40,52± 6,67   59,22± 6,94   95,02± 10,72   

 P   0,14   0,26   0,65   

Tempo Sentada/dia           

<4h   40,71± 6,09   59,06± 6,34   94,82± 10,44   

≥4h   41,59± 6,42   58,40± 6,41   96,09± 10,63   

P   0,18   0,33   0,25   

Hipertensão 
 

          

Sim   41,73± 6,09   58,18± 6,09   97,22± 9,02   

Não   40,88± 6,25   58,95± 6,42   94,88± 10.77   

P   0,31   0,37   0,11   
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TABELA 03: Correlações das variáveis de composição corpórea com as 
variáveis quantitativas independentes do estudo. Parnamirim, 2014. 

 
 

 
         %MG (g)         %MM (g)           CC (cm) 

Variáveis             

Idade   r= 0,09 
 

r= -0,76 
 

r= 0,52   
    p= 0,07 

 

p= 0,13 

 

p= 0,31   

Estradiol   r= -0,09 

 

r= 0,10 

 

r= -0,10   

    p= 0,10 

 

p= 0,08 

 

p= 0,96   

Glicose   r= 0,11 

 

r= -0,11 

 

r= 0,11   

    p= 0,03 

 

p= 0,04 

 

p= 0,04   

Colesterol r= 0,13 

 

r= -0,11 

 

r= 0,13   

    p= 0,01 

 

p= 0,03 

 

p= 0,02   

HDL   r= 0,04 

 

r= -0,05 

 

r= 0,66   

    p= 0,47 

 

p= 0,40 

 

p= 0,24   

LDL   r= 0,13 

 

r= -0,1 

 

r= 0,10   

    p= 0,02 

 

p= 0,07 

 

p= 0,06   

Triglicerídeos r= 0,15 
 

r= -0,14 
 

r= 0,19   

    p= 0,01 
 

p= 0,01 
 

p= 0,01   

UQOL total r= -0,10 
 

r= 0,09 
 

r= -0,12   

    p= 0,04 
 

p= 0,09 
 

p= 0,01   

UQOL Ocupacional r= 0,11 
 

r= -0,01 
 

r= 0,21 
 

    p= 0,82 
 

p= 0,79 
 

p= 0,69   

UQOL Saúde 
 

r= -0,27 
 

r= 0,25 
 

r= -0,31 
 

    p= 0,01 
 

p= 0,01 
 

p= 0,01   

UQOL Emocional r= 0,01 
 

r= -0,01 
 

r= 0,26 
 

    p= 0,81 
 

p= 0,76 
 

p= 0,61   

UQOL sexual r= 0,53  r= -0,60  r= 0,04  

 p= 0,30  p= 0,24  p= 0,94  

       
MG: Massa Gorda – MM: Massa Magra – CC: Circunferência da Cintura – SM: Salário Mínimo 
r: coeficiente de correlação – p= p valor  
HDL: High Density Lipoproteins (Lipoproteínas de alta densidade)  
LDL: Low Density Lipoproteins (Lipoproteínas de baixa densidade) 
UQOL: Utian Quality of Life  
 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

29 

 

Tabela 04: Análise de regressão linear múltipla para o desfecho massa gorda. 

Parnamirim, 2014. 

 

 

 

 

Tabela 05: Análise de regressão linear múltipla para o desfecho massa magra. 

Parnamirim, 2014. 

%MM (g) 

Variável β IC 95% p valor 
 

 Inferior Superior 

Constante 59.352 57.515 61.189 <0,001 

Estágio Menopausal     

Pré-menopausa 1.806 0.152 3.460 0.032 

Perimenopausa 0.132 -1.358 1.621 0.174 

Pós- menopausa 0    

Educação 
 

    

Até o Ensino Fundamental -1.884 -3.742 -0.025 0.047 

Entre o Ensino Fundamental e Médio  -0.680 -2.530 1.170 0.470 

Ensino Médio ou Mais 0    

 

%MG (g) 

Variável β  IC 95% p valor 
 

 Inferior Superior 

Constante 46.215 41.702 50.728 <0,001 

Estágio Menopausal     

Pré-menopausa -2.227 -3.952 -0.502 0.012 

Perimenopausa -0.388 -1.899 1.123 0.614 

Pós- menopausa 0    

UQOL Total -0.076 -0.136 -0.017 0.012 

Triglicerídeos (mg/dL)  0.005 0.001 0.009 0.008 
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Tabela 06: Análise de regressão linear múltipla para o desfecho circunferência 

de cintura. Parnamirim, 2014. 

 

CC (cm) 

Variável β  IC 95% p valor 
 

 Inferior Superior 

Constante 105.273 97.943 112.602 <0,001 

Estágio Menopausal     

Pré-menopausa -3.066 -5.799 -0.334 0.028 

Perimenopausa -0.070 -2.543 2.403 0.956 

Pós- menopausa 0    

UQOL Total -0.123 -0.220 -0.026 0.013 
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6 DISCUSSÃO 
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Os resultados do presente estudo sugerem que as medidas de composição 

corporal se relacionam com os estágios da menopausa, nas mulheres de meia 

idade. Ao serem analisadas as medidas de composição corpórea, de acordo com os 

estágios menopausais, foram observados valores mais elevados de %MG e CC e 

valores menores de %MM na pós-menopausa, quando comparadas a pré-

menopausa. 

Além do mais, todos os componentes corporais se relacionaram com, pelo 

menos, um domínio da qualidade de vida, sendo que, apenas em relação à %MM, 

essa relação foi direta e somente no UQOL domínio Saúde.  

Na caracterização da amostra, as variáveis foram analisadas de acordo com o 

estágio menopausal e foram observados gradientes de valores significativamente 

maiores em relação à idade, número de partos, glicose, colesterol e LDL na pós-

menopausa quando comparado à pré-menopausa. Gradientes decrescentes para 

estradiol foram encontrados no presente estudo, sendo este um comportamento 

esperado e consenso na literatura (BURGUER et al., 2002; HALE & BURGER et al., 

2009).  

 A ocorrência da menopausa determina mudanças hormonais, no metabolismo 

e no perfil lipídico das mulheres, sendo admitido ainda que exista uma influência do 

estradiol no metabolismo, predispondo as mulheres, na pós-menopausa, a um maior 

risco de desenvolver doenças cardiovasculares (IGWEH et al., 2005; MASALIC et 

al., 2008; KILIM  & CHANDALA, 2013).  

 Valores de circunferência de cintura (CC) se relacionam com risco de 

ocorrência de doenças cardiovasculares. Valores inferiores ou iguais a 80 cm de CC 

representa risco normal para doenças cardiovasculares; maiores que 80 cm, risco 

aumentado; e maiores que 88 cm, risco muito aumentado (HEYWARD & 

STOLARCZYK, 2000). Portanto, em relação ao proposto por estes autores, nossa 

amostra apresentou risco muito aumentado para doenças cardiovasculares (95,28± 

10,51). 

A diminuição do estradiol apresenta relação com a elevação nos níveis de 

glicose (BEAVERS et al., 2013; KIM et al., 2014), colesterol e LDL (KILIM  & 

CHANDALA, 2013), sendo esses achados encontrados no presente estudo. No 

estudo de Kilim & Chandala (2013), os autores analisaram mulheres na pré e pós-

menopausa, encontrando um aumento significativo no colesterol total e LDL, quando 
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realizou a comparação entre os dois grupos, corroborando com os achados desta 

pesquisa. Ainda, segundo Medeiros (2008), verifica-se, que dois anos após a 

menopausa, acentua-se a dislipidemia, com valores elevados de colesterol e LDL, e 

que o aumento de 1% nos níveis de LDL aumenta em 2% os riscos de doenças 

cardiovasculares.  

Diversos estudos mostraram que há associação das alterações hormonais, 

advindas da menopausa, com alterações no perfil lipídico das mulheres 

(MEDEIROS, 2008; BEAVERS et al., 2013; KILIM & CHANDALA, 2013; KIM et al., 

2014). As mulheres na pós-menopausa, devido à privação estrogênica, apresentam 

níveis elevados de colesterol total, lipoproteínas e triglicerídeos, acarretando a essa 

população, um perfil lipídico altamente favorável ao desenvolvimento de doenças 

cardiovasculares, principalmente quando associada à diabetes mellitus e 

hipertensão (OLIVEIRA & FILHO, 2005). 

Os valores elevados na glicose e no perfil lipídico (colesterol e LDL) das 

mulheres na pós-menopausa da nossa amostra poderiam estar associados à 

redução do estradiol, que ocorre durante essa fase da vida nas mulheres. Isso alerta 

para a necessidade de melhor controle lipídico dessa população, tendo em vista que 

esses achados predispõem essas mulheres a um maior risco de formação de placas 

de ateroma e à ocorrência de infarto agudo do miocárdio (VELOSO et al., 2014). 

O estágio menopausal permaneceu associado a todas as variáveis de 

composição corpórea (%MG, %MM, CC), mesmo após as análises de regressão 

linear múltipla. Ainda, ficaram relacionados ao desfecho MG, os triglicerídeos e a 

qualidade de vida; em relação à CC, a qualidade de vida; e para o desfecho MM, 

permaneceu associada, a escolaridade. 

Em relação à %MG e CC, alguns fatores têm sido sugeridos para explicar a 

relação entre o aumento da massa gorda e uma redistribuição da gordura corporal 

com a menopausa (TOTH et al., 2000; SOWERS et al., 2007; MALTAIS et al., 2009).  

Os esteróides ovarianos atuam alterando o metabolismo do tecido adiposo (PINOTTI 

et al., 1995). Com a diminuição dos níveis desses hormônios sexuais, há uma 

diminuição da atividade lipolítica no tecido adiposo abdominal e um aumento na 

ação da lipase lipoprotéica no tecido adiposo fêmurogluteal (PINOTTI et al., 1995; 

ALMEIDA & GREGUOL, 2013).  
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Desta forma, o padrão de distribuição de gordura corporal se altera na mulher 

climatérica e menopáusica (ALMEIDA & GREGUOL, 2013), onde o maior acúmulo 

de adipócitos passa da região fêmurogluteal e tecido subcutâneo (padrão ginecóide) 

para se depositar mais na região do abdômen (padrão andróide) (FERNANDES et 

al., 2005), levando a um efeito negativo na saúde das mulheres de meia idade 

(MESSIER et al., 2011).  

Os nossos achados de %MG e CC, quando analisados de maneira isolada, 

corroboram com dados sugeridos por outros por outros autores (GUO et al., 1999; 

TOTH et al., 2000; LE DONNE et al., 2008; FORTES et al., 2014). Sowers et al., 

(2007), ao analisar 543 mulheres de meia idade ao longo de seis anos, observou 

aumento de 1,6% (aproximadamente 0,57kg) de massa gorda e 1% 

(aproximadamente 0,9 cm), ao ano, de circunferência de cintura. Outro estudo 

encontrou valores mais elevados de massa gorda, circunferência da cintura, 

triglicerídeos e glicemia nas pós menopausadas (DEIBERT et al., 2007). No entanto, 

dois estudos apresentaram resultados contraditórios, não encontrando diferenças na 

porcentagem de gordura corporal em mulheres de meia idade ao comparar os 

estágios menopausais (TCHERNOF & POEHLMAN, 1998; TREÂMOLLIERES et al., 

1996).  

Em relação à associação de %FM, os triglicerídeos permaneceram 

associados após análise de regressão linear múltipla. A proporção crescente de 

idosos com sobrepeso e obesidade nas últimas décadas é em grande parte devido a 

uma vida sedentária e excesso alimentar (GRUNDY et al., 2005). Estes indivíduos 

têm uma elevada prevalência de síndrome metabólica e as altas taxas de 

triglicerídeos, e isso parece estar relacionado ao ganho de peso na meia-idade 

(SCUTERI et al., 2009). Em um estudo baseado na comunidade grande, com 

indivíduos de meia-idade foi visto que a gordura visceral foi positivamente 

relacionada com triglicérides e essa associação foi mais forte nas mulheres (FOX et 

al., 2007]. Em outro estudo que avaliou mulheres de meia-idade durante nove anos 

foi visto que ao longo do tempo há um aumento de 1,75% ao ano sobre os níveis de 

triglicérides (MATTHEWS et al., 2009). 

Durante os anos reprodutivos, estrogênios endógenos parecem ter efeitos 

benéficos sobre a função de lipídios, e a deficiência de estradiol que ocorre com o 

envelhecimento reprodutivo feminino leva a uma piora do quadro clínico e 
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metabólico nesta população (DERBY et al., 2009). Além disso, sabe-se que ser 

mulher, o fator idade, obesidade (RUIZ et al., 2007), sedentarismo e níveis elevados 

de triglicerídeos (KULLER et al., 2007) são importantes fatores de risco para doença 

cardiovascular, fazendo-se necessário o uso de estratégias de educação em saúde 

e atividade física para combater esses fatores. 

No presente estudo, houve uma diminuição da %MM quando foram 

comparadas as mulheres da pré com as pós-menopausa, sendo esse 

comportamento bastante documentado na literatura (GUO et al., 1999; TOTH et al., 

2000; SOWERS et al., 2007; MESSIER et al., 2011). Estudos anteriores já haviam 

relatado relações positivas entre os níveis de estradiol e massa muscular 

(IANNUZZI-SUCICH et al., 2002; VAN GEEL et al., 2009).  

Um declínio acelerado da massa muscular parece ocorrer após a quinta 

década, portanto, em torno do período da menopausa (MESSIER et al., 2011). Nos 

músculos envelhecidos, há uma perda de unidades motoras lentas (do tipo I) e 

rápidas (do tipo II), porém, com uma perda mais acelerada das unidades de 

contração rápida (NARICI & MAFFULLI, 2010). Ao todo, parece haver uma atrofia da 

fibra muscular do tipo II e a conversão de fibras do tipo II em fibras do tipo I 

(MALTAIS et al., 2009). A perda de unidades motoras rápidas (tipo II) resulta na 

perda de força muscular e energia, que são necessárias para realizar movimentos 

da vida diária, como as tarefas domésticas leves, fazer compras, movimentar-se pela 

casa (HAEHLING et al., 2012). Outra alteração morfológica do músculo esquelético 

com o envelhecimento é o aumento de tecido não contrátil, isto é, infiltração do 

tecido muscular por lipídeos (NARICI & MAFFULLI, 2010). 

O estradiol parece ter um efeito anabólico sobre o músculo pela estimulação 

de receptores de IGF-1 e receptores de estradiol, que estão presentes no músculo 

humano; no entanto, essas hipóteses ainda não estão bem estabelecidas, sendo 

necessárias mais pesquisas nesse campo (MALTAIS et al., 2009). Silva et al. (2006) 

acrescenta que os hormônios sexuais parecem inibir a produção de IL-1 e IL-6,  

sugerindo que níveis reduzidos destas substâncias poderiam ter efeitos catabólicos 

indiretos sobre o músculo.  Outros fatores importantes tais como sedentarismo, 

menor consumo de proteína e estresse oxidativo, podem ser exacerbados por 

mudanças ocorridas com o estado de menopausa, podendo contribuir para a 

diminuição da massa muscular (MESSIER et al., 2011). 
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Durante a menopausa, se potencializa o ganho de gordura corporal e a 

diminuição da massa muscular, há um declínio nos níveis de força, resistência 

muscular e flexibilidade, além de uma sensação constante de fadiga e diminuição da 

capacidade de realizar tarefas do dia-a-dia (NAHAS, 2001). Adicionalmente à 

menopausa, os maus hábitos alimentares e de estilo de vida contribuem para o 

surgimento de doenças crônico-degenerativas que, nos últimos anos, têm sido 

causa de mortalidade em mulheres mais que câncer de mama e AIDS (MEDEIROS 

& PADIAL, 2007).  

Em relação à atividade física, Santos et al. (2010) e Buonani et al. (2013), 

verificaram, em seu estudo com mulheres na meia idade, que as que praticavam 

atividade física apresentavam melhores valores nas variáveis de aptidão física e 

menores valores percentuais de gordura, respectivamente. A atividade física regular 

também contribuiu para a preservação da massa muscular e da flexibilidade 

articular, reduzindo a intensidade dos sintomas somáticos e levando a uma 

sensação de maior bem-estar no climatério (DE LORENZI et al., 2009). 

Tendo em vista, que aproxidamente três quartos da presente amostra, relatou 

não praticar atividade física, isso poderia estar relacionado aos valores mais 

elevados de massa gorda. Esses dados mostram a importância do incentivo à 

prática de exercício físico, por ser benéfica para manutenção do peso corporal, 

contribuindo com o aumento do gasto energético e influenciando positivamente, 

tanto o percentual de gordura total e massa magra, como a distribuição de gordura.  

No presente estudo, quanto à escolaridade, as mulheres que estudaram até o 

ensino fundamental foram as que apresentaram uma menor %MM. As mulheres na 

fase da pós-menopausa, representam a maioria destas mulheres com o menor nível 

educacional. Fisiologicamente, as mulheres dessa fase são as que apresentam 

maior idade e consequentemente sofrem mais os efeitos das alterações hormonais 

advindas da menopausa, portanto estão mais susceptíveis à diminuição da massa 

muscular (SOWERS et al., 2007; MESALIC et al., 2008; BUTLER & SANTORO, 

2011; FORTES et al., 2014). 

Além do mais, o menor nível educacional dessas mulheres, poderia estar 

associado às dificuldades ao acesso à educação formal, durante a infância. Nesse 

sentido, poderia-se inferir que elas também apresentariam um menor acesso às 

informações de saúde e prevenção.  Segundo Beltrão (2002), o número médio de 
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anos de estudo da população feminina brasileira foi menor que o da população 

masculina até o Censo de 1980. É importante pontuar que os sintomas climatéricos 

parecem ser menos intensos entre as mulheres com maior nível educacional e que 

se exercitam regularmente. (DE LORENZI et al., 2009).   

Sendo conceituada como uma noção eminentemente humana, a qualidade de 

vida (QV) tem sido associada ao grau de satisfação na vida familiar, social, 

ambiental e à própria estética existencial, como padrão de conforto e bem-estar 

(LOPES et al., 2014). Ao se aproximarem da menopausa, as mulheres trazem 

dúvidas sobre as modificações físicas que irão ocorrer e de como lidar com elas. No 

presente estudo, foi observada relação inversa da qualidade de vida com a %MG e 

CC, indicando que, quanto maiores os valores desses componentes corporais, pior a 

qualidade de vida dessas mulheres.  

Na busca na literatura acerca desse tema não foram encontrados dados que 

relacionassem diretamente as variáveis de composição corpórea do presente estudo 

com a qualidade de vida. Foram observadas apenas relações com a menopausa, 

indicando que este evento tende a diminuir a qualidade de vida das mulheres 

(JAFARI et al., 2014; LIU et al., 2014). Além do mais, não se pode considerar 

apenas a menopausa e suas alterações na qualidade de vida das mulheres, pois, 

segundo Hunter (1993), dentre os fatores associados à qualidade de vida ao longo 

do tempo, há outros fatores relevantes associados, tais como as condições físicas e 

emocionais prévias, a inserção social e experiências frente a eventos vitais.  

Em relação às limitações do estudo, o seu delineamento transversal limita as 

inferências causais, necessitando de estudos longitunais sobre esta temática para 

atingir tais objetivos. Embora a composição da amostra tenha sido por conveniência, 

sua representatividade pode ser assegurada uma vez que os dados 

sociodemográficos se assemelham a estudos de base populacional realizados na 

área (GOMES et al., 2014; SOUSA et al., 2014), bem como aos dados do censo do 

IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística) para as mulheres da mesma 

faixa etária, do município de Parnamirim.  

O estado nutricional, fator que parece estar associado à qualidade de vida, 

não foi abordado no presente estudo. Uma intervenção nutricional visando corrigir ou 

melhorar o padrão de consumo alimentar e perfil antropométrico poderá resultar em 
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benefícios consideráveis relativos à saúde física e mental das mulheres no climatério 

(GALLON &WENDER, 2012).  

Por fim, algumas informações foram coletadas por auto-relato, 

particularmente o estágio menopausal, para o qual viés pode ocorrer para aquelas 

com baixo nível de escolaridade, porém os questionários de auto-relato sobre os 

padrões de menstruação são os métodos usuais sendo amplamente utilizados na 

literatura (SOWERS et al., 2007; BUTLER & SANTORO, 2011; TSENG et al., 2012). 
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  7   CONCLUSÕES 
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O presente estudo mostrou que existe relação entre o estágio menopausal e a 

composição corpórea em mulheres de meia idade, tendo em vista que todas as 

medidas de composição foram significativamente diferentes, quando comparadas as 

mulheres na pré com as pós-menopausadas.  

Além desses dados, outros também podem ser considerados de grande 

relevância, como a maior presença de massa gorda nas mulheres que praticavam 

menor quantidade de atividade física, os gradientes crescentes das variáveis 

bioquímicas (colesterol, glicose e triglicerídeos e LDL) quando comparadas as 

mulheres da pré com a pós-menopausa, e a associação da composição corpórea 

com a qualidade de vida. 

Esses achados chamam atenção para a prática diminuída de atividade física 

nessas mulheres, o maior risco de doenças cardiovasculares, e a provável 

associação desses fatores na qualidade de vida dessas mulheres, sendo de 

fundamental importância o incentivo à prática de atividade física e melhores hábitos 

nutricionais nas mulheres de meia idade.  

Apesar dos efeitos da menopausa sobre o sistema músculo esquelético 

serem claros, como o aumento da massa gorda e diminuição da massa magra, os 

mecanismos envolvidos ainda não estão completamente elucidados.  

Deste modo, diante da necessidade de mais estudos a cerca dessa temática, 

acredita-se que o presente estudo, através da utilização de instrumentos válidos, é 

de fundamental importância para o aprimoramento do perfil do envelhecimento 

feminino e de ações voltadas às mulheres de meia-idade, fornecendo subsídios 

científicos para o planejamento da atenção à saúde, particularmente no campo da 

Geriatria, Saúde da mulher e da Fisioterapia, sendo nesta última importante tanto 

para o aspecto da reabilitação como da prevenção. 
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ANEXO 01: Questionário Utian Quality of Life Scale (UQOL) 
 
 
Por gentileza, avalie o grau com que você concorda com as seguintes afirmações, 

conforme elas se aplicam a você no último mês. Circule sua resposta usando a 

tabela abaixo: 

 
1

1 
 
Muito Falso 

2
2 

 
Falso 

3
3 

 
Moderadamente verdadeiro 

4
4 

 
Verdadeiro 

5
5 

 
Muito verdadeiro 

 
 
 

1 
1. Sou capaz de controlar coisas na minha vida que são importantes para 

mim.      
1 2 3 4   5 5 

2 2. Eu me sinto motivada pelo meu trabalho.  1 2 3 4   5 5 

3 3. Acredito que meu trabalho traz benefícios para a sociedade. 1 2 3 4   5 5 

4 4. Eu não estou satisfeita com minha vida sexual. 5 4 3 2   1 1 

5 5. Eu estou satisfeita com minha vida amorosa. 1 2 3 4   5 5 

6 
6. Tenho recebido reconhecimento pessoal na minha comunidade ou no meu 

trabalho. 
1 2 3 4   5 5 

7 7. Estou infeliz com minha aparência (física e estética). 5 4 3 2   1 1 

8 8. A minha dieta não está equilibrada nutricionalmente. 5 4 3 2   1 1 

9 9. Tenho controle sobre meus hábitos alimentares. 1 2 3 4   5 5 

1 10. Eu pratico atividade física três ou mais vezes na semana, rotineiramente. 1 2 3 4   5 5 

 11. Eu geralmente estou depressiva. 5 4 3 2   1 1 

 12. Eu tenho ansiedade frequentemente.  5 4 3 2   1 1 

 
13. Sinto que a maioria das coisas que acontecem comigo estão fora do meu 

controle. 
5 4 3 2   1 1 

 14. Estou satisfeita com a frequência de minhas relações sexuais. 1 2 3 4   5 5 

1 15. Atualmente, eu sinto desconforto físico ou dor durante a relação sexual. 5 4 3 2   1 1 

 16. Acredito que não tenho controle sobre minha saúde física e corporal. 5 4 3 2   1 1 

1 17. Tenho orgulho das minhas realizações profissionais 1 2 3 4   5 5 

1 18. Considero minha vida estimulante. 1 2 3 4   5 5 

 19. Continuo a estabelecer novos objetivos pessoais para minha vida. 1 2 3 4   5 5 

 20. Tenho esperança de que coisas boas acontecerão na minha vida. 1 2 3 4   5 5 

 21. Eu me sinto fisicamente bem (saudável). 1 2 3 4   5 5 

 22. Eu me sinto em boa forma física. 1 2 3 4   5  

2 23. Continuo a estabelecer novos objetivos profissionais para mim. 1 2 3 4   5 5 
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ANEXO 02: PARECER DO COMITÊ DE ÉTICA 
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APÊNDICES 

 

Apêndice 01: Questionário de Avaliação 

 

UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM FISIOTERAPIA 

 

 

RELAÇÃO ENTRE O ESTÁGIO MENOPAUSAL E A COMPOSIÇÃO CORPÓREA EM MULHERES DE MEIA 

IDADE: UM ESTUDO TRANSVERSAL 

 

 

Identificação do entrevistador: ___________     Data: ____/____/_____ 

 

1-IDENTIFICAÇÃO DA PARTICIPANTE (N
o
): ________ Cartão SUS:  

 

Nome:__________________________________________________________________________________ 

Data de Nasc.: ___/___/____ Idade:_________   

Telefone:__________________________________________ 

Endereço:________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________ 

Renda Individual mensal:__________________        Renda familiar mensal:____________________________ 

Anos de estudo:_____________________           Cor/Etnia (informado pela própria): __________________ 

União Estável: (   ) Sim (   ) Não  Tempo vida conjugal: ____________ Número de residentes:_______________ 

Religião:________________________- 

 

2- HISTÓRICO GINECOLÓGICO/OBSTÉTRICO 

 

Idade da menarca: ____ anos      Gestações: ____  

Partos:_____        Normais: _____      Cesáreas: _____       Abortos:_____ 

Idade da primeira gestação:__________  Idade da última gestação:__________ 

Duração dos ciclos menstruais: ______ dias (   )Normal  (   )Irregular, há quanto tempo? ________________ 

Data das últimas 3 menstruações:______________/_____________/______________ 

Duração dos 3 últimos ciclos:______________/_____________/_____________ 

Quanto tempo faz da última menstruação:__________________________ 

Status menopausal STRAW:  

(4) -3 Final da fase reprodutiva / Ciclos podem ocorrer regularmente /    FSH (variável)  

(0) -2  Mais de 7  e menos de 60 dias de atraso                          (1) -1 maior ou igual a 60 dias de atraso até 1 ano  

(2) +1 mais de 1 ano até 5 anos                                               (3) +2 Mais que 5 anos sem ciclos menstruais 

 

Já fez TH? (0) Nunca; (1) Estou usando atualmente; (2) Já usei. Qual a medicação?______________________ 

Idade de ocorrência e sintomas climatéricos/menopausa:_________________ 

Já fez alguma cirurgia? (   ) Não  

(   ) HISTERECTOMIA (retirada do útero) há________(tempo)    

(   ) OOFORECTOMIA PARCIAL (1 ovário) há ________(tempo) 

(   ) OOFORECTOMIA TOTAL (retirada dos dois ovários) há _________(tempo)   **EXCLUSÃO 

(   ) OUTRAS CIRURGIAS – Quais foram e há quanto tempo?________________________________________ 

 

4 – DOENÇAS ASSOCIADAS 
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Hipertensão arterial: (0) Não; (1) Sim; (2) Não sei – Usa medicamento? Qual? ____________________________ 

Dislipidemia: (0) Não; (1) Sim; (2) Não sei – Usa medicamento? Qual? __________________________________ 

Osteoporose: (0) Não; (1) Sim; (2) Não sei – Usa medicamento? Qual? _________________________________ 

Doenças na tireoide: (0) Não; (1) Sim; (2) Não sei – Usa medicamento? Qual? ___________________________ 

Labirintite (0) Não; (1) Sim; (2) Não sei – Usa medicamento? Qual?____________________________________ 

Depressão (0) Não; (1) Sim; (2) Não sei – Usa medicamento? Qual?___________________________________ 

Outras:____________________________________________________________________________________ 

5– EXAMES BIOQUÍMICOS:  

 

Data do exame: ___/___/___ 

 Vlr/Und 

Estradiol  

Glicose  

Colesterol  

HDL  

LDL  

Triglicerídeos  

 

1ª Avaliação da PA: ____________mmHg 

 

6 – HÁBITOS DE VIDA 

Tabagismo: (0) Nunca fumou    (1) Fumante atual – Quantos cig./dia?_______  (2) Ex-fumante 

OBS: Fumantes são pessoas que fizeram uso de mais de três cigarros por dia por mais de seis meses até o 

momento da pesquisa, e ex-fumantes são aqueles que não fumam mais, porém já fumaram em algum momento 

da vida por um período > seis meses 

Você ingere bebida alcoólica? (0) Não (1) Sim Frequência por mês:_______vezes 

Você pratica exercícios físicos regularmente?   (0) Não (1) Sim Qual? ______________ Frequência por semana: 

_____vezes OBS: atividade física regular é caracterizada como três ou mais vezes por semana (40 minutos/vez) 

 

7- AVALIAÇÃO FÍSICA 

 

DADOS ANTROPOMÉTRICOS 

2ª PA mmHg  Peso (kg)  Altura (m)  

Cintura (cm)  Quadril (cm)  3ª PA mmHg  

 

 

NÍVEL DE ATIVIDADE FÍSICA (IPAQ): 

 

1a. Em quantos dias da última semana você caminhou por pelo menos 10 minutos contínuos, em casa ou no 

trabalho, como meio de transporte para ir de um lugar para outro, por lazer, por prazer ou como forma de 

exercício? ____dias/semana   (   ) nenhum 

1b. Nos dias em que você caminhou pelo menos 10 minutos contínuos, quanto tempo no total você gastou 

caminhando por dia?  ____ horas ____minutos 

 

2a. Em quantos dias na semana você realizou atividades moderadas por pelo menos 10 minutos contínuos, 

como por exemplo, pedalar leve na bicicleta, nadar, dançar, fazer ginástica aeróbica leve, jogar vôlei recreativo, 

carregar pesos leves, fazer serviços domésticos na casa, no quintal ou no jardim, como varrer, aspirar, cuidar do 

jardim, ou qualquer atividade que fez aumentar moderadamente sua respiração ou batimentos do coração (por 

favor, não inclua a caminhada)?   ____dias/semana   (   ) nenhum 
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2b. Nos dias em que você fez essas atividades moderadas por pelo menos 10 minutos contínuos, quanto 

tempo no total você gastou fazendo essas atividades por dia? _____horas ____minutos 

 

3a. Em quantos dias da última semana você realizou atividades vigorosas por pelo menos 10 minutos 

contínuos, como por exemplo correr, fazer ginástica aeróbica, jogar futebol, pedalar rápido na bicicleta, jogar 

basquete, fazer serviços domésticos pesados em casa, no quintal, ou cavoucar no jardim, carregar pesos 

elevados ou qualquer exercícios que fez aumentar muito sua respiração ou os batimentos do coração.   

_____dias/semana   (   ) nenhum 

3b. Nos dias em que você fez essas atividades vigorosas por pelo menos 10 minutos contínuos, quanto 

tempo no total você gastou fazendo essas atividades por dia? _____horas _____minutos 

 

As duas últimas questões são sobre o tempo em que você permanece sentado todo dia, no trabalho, estudando, 

assistindo aula, em casa e durante o seu tempo livre. Isso inclui o tempo sentado estudando, descansando, 

visitando um amigo, lendo, sentado ou deitado assistindo TV. Não inclua o tempo gasto sentado durante o 

transporte em ônibus, trem ou carro. 

a. Quanto tempo no total você gasta sentado durante um dia de semana? ____horas ____minutos 

b. Quanto tempo no total você gasta sentado durante um dia de final de semana? ____ horas 

____minutos 

 

 

 

8. DADOS DA BIOIMPEDÂNCIA 

%Massa gorda: ___________________ 

%Massa Magra: __________________ 
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Apêndice 02: Termo de Consentimento Livre e Esclarecido 

 
 

UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE 
PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM FISIOTERAPIA 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO – TCLE 
 

 

Prezada participante, 

 
A senhora está sendo convidada a participar de uma pesquisa intitulada “RELAÇÃO ENTRE 

ESTÁGIO MENOPAUSAL E A COMPOSIÇÃO CORPÓREA EM MULHERES DE MEIA IDADE: UM 
ESTUDO TRANSVERSAL”. 

O objetivo desta pesquisa é investigar as alterações na composição corporal em mulheres 
nos diferentes estágios da menopausa. A pesquisa será realizada por meio de avaliações. Durante a 
avaliação, a senhora irá responder um Protocolo de Avaliação com perguntas sobre os seus dados 
pessoais, dados sobre seu histórico ginecológico e menstrual, além de uma avaliação física.  

Não haverá qualquer procedimento que determine risco à sua vida ou saúde durante a 
participação nessa pesquisa. Ainda assim, na ocorrência de qualquer prejuízo comprovadamente 
decorrente desta pesquisa, a senhora será indenizada pelos pesquisadores responsáveis. 

Os resultados da pesquisa serão divulgados sem a identificação das voluntárias e serão 
cumpridas as exigências da Resolução nº 196/96 do Conselho Nacional de Saúde que trata sobre a 
bioética, sendo assegurada a sua privacidade quanto aos dados confidenciais envolvidos na 
pesquisa.  

Para participar desta pesquisa é necessário que a senhora autorize assinando este termo de 
consentimento. Não haverá compensação financeira para a sua participação, ela é voluntária. A 
senhora tem a liberdade de recusar-se a participar ou retirar seu consentimento em qualquer fase da 
pesquisa, sem qualquer penalidade ou prejuízo à sua saúde. E todos os gastos pertinentes ao 
desenvolvimento deste estudo serão de responsabilidade dos pesquisadores.  

Em caso de dúvidas sobre a pesquisa ou para qualquer pergunta sobre os seus direitos como 
participante deste estudo, entrar em contato com _________________________________ na 
Universidade Federal do Rio Grande do Norte no endereço: Campus Universitário, CP 1666 – Natal / 
RN, CEP: 59078 – 970 ou pelos telefones ___________________, em qualquer momento da 
pesquisa ou até mesmo após o término da mesma.  

Dúvidas a respeito da ética dessa pesquisa poderão ser questionadas ao Comitê de Ética em 
Pesquisa da UFRN no endereço Praça do Campus, Campus Universitário, CP 1666 – Natal / RN, 
CEP: 59078 – 970.  

 
 
 
CONSENTIMENTO INFORMADO: 
 
Li e entendi as informações acima. Conheço os objetivos e procedimentos, que foram 

explicados pela pesquisadora e lidos posteriormente por mim. Concordo em participar deste estudo 
baseado nas informações fornecidas. Sei que receberei uma cópia assinada e datada deste termo de 
consentimento.  

 
 
 
PARTICIPANTE DA PESQUISA: 
 
Nome:_________________________________________________________ 
 
Local: _______________________             Data: _______/_______/_______ 
 
Assinatura_____________________________________________________ 
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DECLARAÇÃO DO PESQUISADOR RESPONSÁVEL 
 

Como pesquisador responsável pelo estudo RELAÇÃO ENTRE O STATUS MENOPAUSAL E 
A COMPOSIÇÃO CORPÓREA EM MULHERES DE MEIA IDADE, declaro que assumo a inteira 
responsabilidade de cumprir fielmente os procedimentos metodologicamente e direitos que foram 
esclarecidos e assegurados ao participante desse estudo, assim como manter sigilo e 
confidencialidade sobre a identidade do mesmo. Declaro ainda estar ciente que na inobservância do 
compromisso ora assumido estarei infringindo as normas e diretrizes propostas pela Resolução 
466/12 do Conselho Nacional de Saúde – CNS, que regulamenta as pesquisas envolvendo o ser 
humano.  
 
 

_______________, ________de _______________de _______. 
 

______________________________________________ 
Assinatura do pesquisador responsável 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


